Aan de onderhandelaars over het
Collegeprogramma 2018-2022,
P/a de griffie,
Postbus 6325
4000 HH Tiel

Tiel, 1 mei 2018.
Onderwerp: collegeprogramma.
Geachte onderhandelaars,
In een uitzending van Stads-tv Tiel werd meegedeeld dat tot 1 mei voorstellen gedaan konden worden voor het collegeprogramma. Van die mogelijkheid wil de WMO-raad graag gebruik maken.
drie prioriteiten
We begrijpen dat de gemeentelijke overheid niet alles in een keer kan oppakken. Daarom hebben we
ons gebogen over de vraag welke onderwerpen het eerst door het nieuwe gemeentebestuur zouden
moeten worden opgepakt, om niet later tot de conclusie te hoeven komen dat Tiel achter de feiten
aanloopt. In de bijlage vindt u een toelichting op de keuze van deze prioriteiten. Wij vragen de nieuwe coalitie voor Tiel de volgende prioriteiten op te nemen in het collegeprogramma voor 2018-2022:
A. Werken aan duurzame oplossingen in plaats van noodverbanden. De kost gaat voor de baat, dus
- investeren in psychische en lichamelijke gezondheid in plaats van alleen ongezondheid constateren en behandelen;
- preventie in plaats van financieel korte termijn denken;
- het contraproductieve uitgangspunt loslaten dat zegt dat tekorten in het sociale domein ook
binnen het sociale domein moeten worden opgevangen;
- Actueel is dit in het bijzonder voor de uitvoering van de Jeugdwet.
B. Een woonvisie die uitgaat van de demografische realiteiten en de daarmee samenhangende
behoefte aan huisvesting, zoals de vergrijzing van de bevolking en Anders wonen, waarbij evenwicht
moet worden gezocht tussen de belangen van mensen die zich in de gebruikelijke woonomgeving
niet kunnen handhaven zonder problemen te veroorzaken voor zichzelf of hun omgeving en voor.
C. De decentralisatie van de ambulante psychiatrie. Vast staat dat door het beleid van de landelijke
overheid er meer dan voorheen mensen in de Tielse wijken zullen komen die ondersteuning en begeleiding nodig hebben. Als de gemeente geen adequaat beleid heeft geformuleerd leidt dat enerzijds
tot niet toereikende zorg voor een categorie kwetsbare inwoners en anderzijds tot overlast in die
wijken.
Met de meeste hoogachting,
Namens de Wmo-raad,

F.A. van Oostveen, voorzitter.
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